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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс на 

послуги консультанта з підготовки інформаційних матеріалів в галузі захисту прав 

ключових спільнот в умовах воєнного стану (проєкт REAct)  
 

МБФ «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) - провідна професійна організація, що у 

співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими 

урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує 

профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям 

на місцях. Місією Альянсу є зниження поширення інфекцій та смертності і зменшення негативного 

впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення 

ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.  

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках програми «Прискорення прогресу у 

зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», яка реалізується МБФ «Альянс 

громадського здоров’я» за фінансування Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 

туберкульозом та малярією.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ, В РАМКАХ ЯКОГО ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС: 

 

REAct - це система, здатна документувати широкий спектр проблем, пов'язаних із правами людини, 

бар'єрами доступу до ВІЛ-профілактичних або медичних послуг. Така інформація є стратегічно 

важливою для запровадження та забезпечення адекватного реагування на порушення прав на 

індивідуальному рівні (насамперед, перенаправлення до отримання юридичних, медичних, 

психосоціальних та інших послуг) та для якісної програмної відповіді та покращення політики й 

адвокації на національному, регіональному та глобальному рівнях. 

 

Більше про реалізацію проєкту REAct в Україні - https://react-aph.org/uk/countries/ukraine/  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ: 

- Побудова ефективної системи виявлення бар’єрів щодо реалізації прав ключових груп в Україні в 

контексті ВІЛ та ТБ.  

- Документування бар’єрів на шляху реалізації прав ключових груп в Україні, наприклад, доступу до 

профілактичних та медичних послуг в контексті ВІЛ та ТБ, випадків насильства або 

дискримінаційного ставлення, тощо; 

- Налагодження та координація процесу реагування на виявленні бар’єри, відстеження 

ефективності наданої допомоги щодо кожного виявленого випадку. 

 

В рамках цього конкурсу Альянс шукає консультанта з підготовки інформаційних матеріалів в 

галузі захисту прав ключових спільнот в умовах воєнного стану.  

 

https://react-aph.org/uk/countries/ukraine/


МЕТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ: підвищення обізнаності клієнтів системи REAct щодо того, як 

захистити свої права, як отримати певні послуги (медичні, гуманітарні, соціальні, юридичні тощо), 

як діяти при порушенні прав та обмеженнях в умовах воєнного стану. 

 

ФОРМАТ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ: брошура, пам’ятка, «дорожня карта» або інший подібний 

формат. 

 

Примітка: дизайн та візуальне оформлення інформаційних матеріалів не входить до завдань 

консультанта в рамках цього конкурсу.   

 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ: 

- Люди, які вживають наркотики ін’єкційно. 

- Люди, які живуть з ВІЛ. 

- Люди, які мають ТБ. 

- Пацієнти програм ЗПТ. 

- Секс-працівники та секс-працівниці. 

- Чоловіки, які практикують секс із чоловіками. 

- Інші групи ризику щодо ВІЛ. 

 

Приклади питань, які слід відобразити в інформаційних матеріалах: 

 Доступ до медичних послуг:  

o Алгоритм дій клієнтів ЛЖВ при вилученні АРТ на блок-постах. 

o Алгоритм дій клієнтів пацієнтів програми ЗПТ при вилученні ЗПТ на блок-постах.  

o Алгоритм отримання медичних послуг на первинній ланці представниками груп 

ризику, які отримали статус ВПО. 

o Алгоритм отримання АРТ, ЗПТ за кордоном. 

 Доступ до соціальних та подібних послуг: 

o Відновлення документів в умовах воєнного стану при обмеженому функціонування 

відповідних реєстрів. 

o Можливості для пошуку притулку, алгоритм дій при відмові забезпечити притулок у 

зв’язку з групою ризику клієнта. 

o Шляхи та можливості отримання гуманітарної допомоги, лікарських засобів, виїзду 

за кордон. 

 Права клієнта при затриманні територіальною обороною чи національною поліцією під час 

воєнного стану. 

 Інші теми, які буде визначено консультантом у співпраці з командою REAct. 

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТА: 

1. У співпраці з фахівцями проєкту REAct та консультаціях з координаторами проєкту визначити 

ключові теми та питання, які є актуальними до відображення в інформаційних матеріалах.  

2. В доступній формі описати кроки клієнта в отриманні певних послуг, реагуванні на певну 

ситуацію, способах захисту своїх прав тощо.  

3. Після затвердження тексту матеріалів підтримувати комунікацію з дизайнером, який 

займатиметься оформленням інформаційних матеріалів. За потреби, визначати правки 

щодо оформлення, яких потребують зверстані матеріали. 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА:  

- Юридична освіта – бажано. 

- Досвід роботи у правозахисній організації, яка працює з ключовими спільнотами (ЛВНІ, ЧСЧ, СП 

тощо) – бажано. 

- Досвід консультування щодо захисту прав ключових спільнот – бажано. 

- Обізнаність щодо тем ВІЛ та ТБ. 

- Досвід роботи із неурядовими організаціями. 

- ФОП або готовність його відкрити у стислі терміни – обов’язково. 

- Високий рівень комп’ютерної грамотності. 

 

ПРОЦЕДУРА УЧАСТІ В КОНКУРСІ: 

Усі учасники конкурсу повинні подати CV та мотиваційний лист. Документи необхідно надіслати на 

електрону адресу старшого фахівця з координації досліджень проекту, Надії Семчук 

(semchuk@aph.org.ua)  до 18:00 15 липня 2022 р.          

У темі повідомлення зазначте: «Консультант з підготовки інформаційних матеріалів». 

На он-лайн співбесіду буде запрошено тільки тих кандидатів, яких буде відібрано за результатами 

попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа.  

Альянс громадського здоров'я працює відповідно до політики рівних можливостей, тому наймає на 

роботу кваліфікованих фахівців з різних секторів суспільства, незалежно від їх віку, гендерної 

приналежності, сексуальної орієнтації, ВІЛ-статусу та індивідуальних характеристик. 

 

file://///server5/New%20Shared%20Files/Program/Strategic%20Info%20&%20M&E/Semchuk/REAct/consultans_tender/2020/Консультант-експерт%20в%20рамках%20підготовки%20тренінгу/semchuk@aph.org.ua

